“BUMERANG”- Gençten Gence
Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Gençleri Destekleme Projesi‘ne HOŞGELDİNİZ!
Biz Kimiz: Ünversitemizde gerçekleştirilmekte olan sosyal sorumluluk projelerinin sadece
kampüsümüzle sınırlı kalıyor olması biz gençleri rahatsız etmektedir! Biz de, bu ortak
rahatsızlıktan yola çıkarak ''Grup Kentin Dinamikleri''ni kurduk ve kentimize yönelik sosyal
sorumluluk projelerimizi gerçekleştirme kararı aldık.
Projemizin Kapsama Alanı : Ulusal Ajans tarafından onaylanan “BUMERANG”GENÇTEN GENCE projemiz, destekleyicilerimiz olan Döşemealtı İlçe Belediyesi,
Uluslararası Gençlik Topluluğu, ESN Akdeniz, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Şube Müdürlüğü, MEDİKO ve siz gönüllü akranlarımız ile gerçekleştirilecektir!
Proje Süresi: 8 Ay!
Proje Hedeflerimiz: Projemiz, ortaklarımızın desteğiyle Akdeniz Üniversitesi’nden seçilecek
50 gönüllü genç ile yürütülecek olup; imkanı kısıtlı gençler projemizden aktif olarak
yararlanacaktır. "Kent Dinamikleri" olarak; 15-20 yaş aralığında bulunan, öğrenimine lise ve
dengi okullarda devam eden, sosyal ve ekonomik açıdan zorluklarla karşılaşmakta olan
gençlere eğitim konusunda destek vereceğiz. Verilecek destek faaliyetleri, fırsat eşitsizliği ile
mücadele edilmesine yardımcı olacaktır. Projemiz kapsamında üniversitede öğrenim
görmekte olan gençler, imkanı kısıtlı gençlerimizle bilgi ve deneyimlerini paylasaçak; gençler
arasında dayanışma ve hoşgörü duygusu geliştirilecektir. Ayrıca imkanı kısıtlı gençlerimizin
kentimize adaptasyon sürecini de destekleyecek olan projemiz gençler arasında bir gönül
köprüsü kuracaktır.
Neler Yapacağız:
- Gönüllülerimiz ile haftada 2 gün olmak üzere Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından tahsis edilen okullarda toplam 4 saat olmak üzere aşağıdaki alanlarda eğitim
vereceğiz! Bu dersler İngilizce, Matematik, Geometri, Klasik gitar, tiyatro, El sanatları, Fen
Bilimleri
-Tespit edilen 150 imkanı kısıtlı gence yukarıda bahsi geçen yabancı dil konuşma ve
geliştirme sınıfları, üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında destek olmak amaçlı etüdler,
gençlerin vizyonunu geliştirmesi ve doğru meslek seçebilmesi için meslek tanıtım günleri ve
bu faaliyetleri destekleyecek motivasyonu arttırıcı sosyal aktiviteler düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Hedef Kitlemiz Neler kazanaklar:




Proje sürecinde destek veren gönüllü gençlere Üniversitemiz tarafından Ücretsiz
Gönüllülük, Koçluk, Liderlik ve Etkili İletişim üzerine her ay bir eğitim verilecektir.
Projemiz siz akranlarımızın sosyal hayata aktif katılımınıza ve karar alma
mekanizmalarına etki ederek işbirliği yapmanıza yardımcı olacaktır.
Projemiz ile gönüllülerimize AB Eğitim ve Gençlik Programları'nın hedefleri ve
öncelikleri anlatılacaktır. Bu gençler desteklendiklerinden haberdar olacakları için
kendi yörelerine ve/veya toplamda etki bırakmak istedikleri alana yönelik projeler
geliştirebilme fırsatı bulacaklardır.



Projemiz kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız girişim sonucunda birçok genç
yerel yönetimlerin işleyişinden haberdar olmanın yanı sıra; onlara etki edebilmenin
verdiği özgüvenle aktif vatandaş olma yolunda ilerleyeceklerdir.

Projemiz kapsamında başarılı gönüllülerimiz uluslararası geçerliliği olan “ YouthPass
Sertifikası” ve aktif katılımcılarımız “Proje Katılımcı Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

